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NIEUWS

TWEEDE GEREVISEERDE EDITIE VAN GENESIS

De eerste editie van Richard Elofer’s boek
Genesis is geprint en we hebben zojuist een
tweede editie van dit boek met enige revisie
uitgegeven.
Dit vertelt het succes van deze nieuwe publicatie.
Als je geïnteresseerd bent om een kopie te
ontvangen, aarzel niet om contact op te nemen
met Richard Elofer of om ernaar te zoeken op
Amazon.com. We danken Iedereen voor hun
steun en voorstellen voor verbetering van het
boek.
Tegen eind Januari zal het tweede deel Exodus
beschikbaar zijn.

2021, JAAR VAN JOODSE ADVENT
VIERING IN DE OEKRAINE

Dit jaar zal het 20e jubileum van de Joodse
Adventgemeente gevierd worden in Kiev,
Oekraine. Veel vieringen zijn gepland voor
deze herfst, zeker rondom de Joodse viering van
Rosj Hasjanah (Feest van de Trompetten), Jom
Kippoer(Dag van Verzoening), en Sukkot(Feest
van de Tabernakelen). Laten we ons met hen en
anderen verheugen die een jubileum vieren dit
jaar.
TRAINING IN PORTO RICO

Ondanks Covid-19 zijn mensen dorstig om
meer te leren over onze vriendschapsbediening,
om deze reden ontvangen we, ook al zijn veel
landen in feite in lockdown, meer en meer
uitnodigingen
voor
samenkomsten
en
trainingen. Het kantoor van de InterAmerikaanse Regio van de Zevendedag
Adventisten Is heel actief In het bereiken van
verschillende groepen mensen binnenin hun
gebieden en vragen ons om te voorzien in een
serie trainingen voor de mensen die zich willen
verbinden met deze vriendschapsbediening In
Puerto Rico. Drie samenkomsten geleid door Dr
Elofer zijn gepland op 9, 16 en 23 Januari.
Natuurlijk worden deze samenkomsten
georganiseerd op Zoom. Een ieder die
geinteresseerd is om deze samenkomsten bij te
wonen, kan contact met ons opnemen via
eloferr@gc.adventist.org en alle informatie
over de tijd en link zal direct verstuurd worden.

2020 EEN GOED WERKJAAR
Het jaar 2020 was een goed werkjaar voor de
Joodse Adventistische vriendschapsbedieningen.
Toen de Covid-19 pandemie zich begon te
verspreiden over de hele wereld, waren we
allemaal verrast en wisten niet wat het resultaat
zou zijn van dit werkjaar, in het bijzonder toen
land na land lockdown afgekondigde, en we niet
meer bij elkaar konden komen in openbare
samenkomsten. Na enkele dagen echter begrepen
we, dat deze nieuwe situatie een geweldige
gelegenheid was voor onze bediening. Ten eerste
was het een demonstratie hoe snel de laatste
gebeurtenissen op aarde konden komen, hoe alle
landen samen zijn gelinkd, en hoe de profetie van
de Apostolische Geschriften Openbaring in korte
tijd kon worden vervuld.
De tweede gelegenheid was door de nieuwe
ervaring van aanbidding en Bijbelstudie
streaming. Het was werkelijk een nieuwe ervaring
voor al onze leiders, Maar dit gaf ons de kans om
veel meer mensen te bereiken dan voor de
pandemie, en niet alleen rondom het geografische
gebied van onze gemeenten, maar van overal in de
wereld, de enige gemene deler is de taal(Engels,
Russisch, Frans, Portugees, Spaans etc. etc.).
Laten we doorgaan met deze nieuwe manier om
onze bediening uit te voeren, alles aan G-d
overgevend, Die alles zal leiden.
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ALGEMENE PARASJA OVERZICHT - Exodus 1:1 - 6 :1 – Sjemot - שמֹות
ְׁ

Het boek Sjemot (Exodus) boekstaaft de verwezenlijking van de natie van Israël, vanaf de nakomelingen van
Ja’akov . Aan het begin van de Parasja van deze week, neemt Farao, die de groei van de bevolking van Israël
vreest, hun als slaven. Nochtans, wanneer hun geboortecijfer vermeerdert , geeft hij de opdracht aan de
vroedvrouwen van Israël om alle pasgeboren jongetjes te doden. Jocheved schenkt het leven aan Mosje en
verbergt hem in het riet, bij de Nijl. De dochter van Farao vindt hem en adopteert hem, hoewel zij weet dat hij
waarschijnlijk een Hebreeër is. Miriam, de zuster van Mosje, biedt aan om een verzorgster voor Mosje te
vinden en zorgt ervoor, dat zijn moeder Jocheved die rol kan vervullen. Jaren Later, is Mosje getuige van een
aframmeling van een Hebreeër door een Egyptenaar en Mosje vermoord de Egyptenaar. Hij realiseert zich,
dat zijn leven in gevaar is, en Mosje vlucht naar Midjan waar hij Tsipora redt, wiens vader Jitro hun volgend
huwelijk goedkeurt.Op Chorev (Berg. Sinai) is Mosje getuige van de brandende struik, waar G-d hem beveelt
om het Joodse volk van Egypte naar Erets israel te leiden, het land, dat aan hun voorvaderen was beloofd.
Mosjee protesteert dat de inwoners van Israël zullen betwijfelen of hij de bemiddelaar van G-d is. G-d maakt
het mogelijk dat Mosje drie wonderbare transformaties kan uitvoeren, om zichzelf in de ogen van de mensen
te bekrachtigen: het omzetten van zijn staf in een slang, zijn gezonde hand in een melaatse, en water in bloed.
Wanneer Mosje verklaart dat hij geen goede spreker is, vertelt G-d hem dat zijn broer Aharon zijn
woordvoerder zal zijn. Aaron begroet Mosje bij zijn terugkeer uit Egypte en zij verzoeken Farao om Israël te
bevrijden. Farao antwoordt met nog ruwere besluiten, verklarend dat Israël dezelfde quota van bakstenen moet
produceren als voorheen, maar zonder dat ze voorraden krijgen. De mensen worden moedeloos, maar G-d
verzekert Mosje, dat hij Farao zal dwingen om Israël vij te laten.

EXODUS (SJEMOT) OF NAMEN

GEBOORTE VAN ISRAEL

Het eerste Hebreeuwse woord van het boek Exodus
is Sjemot, wat "namen" betekent. Het begrip naam
is erg belangrijk in de Hebreeuwse Bijbel. Mensen
worden gevormd door hun naam. Veel patriarchen
lieten hun namen veranderen, van Avram in
Avraham, Sarai in Sarah, Ja’akob in Jisraeel, alleen
maar omdat de naam 'iemands dagelijkse gedrag
beïnvloedt'.
We zien dat terug in het karakter van de voorvaders
(aartsvaders), maar ook heel duidelijk in vele
profeten van de Bijbel, waar hun naam niet alleen
deel uitmaakt van hun persoonlijkheid, maar ook de
essentie van hun boodschappen vertaalt, naast vele
twee voorbeelden: 1. Maleachi wat 'mijn
boodschapper' betekent. Het hoogtepunt van zijn
boek is de aankondiging van een speciale
boodschapper: "Zie, Ik zend Mijn boodschapper,
en hij moet een weg voor Mij vrijmaken",
(Maleachi 3:1).
2. Daniël wat betekent "God is mijn Rechter". De
centrale (kern), tekst van Daniël is hoofdstuk 7 over
de troon en het oordeel: "Ik bleef aanschouwen
totdat er tronen werden geplaatst en nam de Oude
van Dagen zijn plaats in. Zijn kleding was zo wit als
sneeuw en het haar van Zijn hoofd was als zuivere
wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de
wielen ervan waren een brandend vuur. Er was een
stroom van vuur die vloeide en kwam voor Hem
vandaan. Er waren duizend duizenden die Hem
bleven bedienen en tienduizend maal tienduizend
die voor Hem bleven staan. Het Gerecht nam plaatst
en er werden boeken geopend", (Daniël 7: 9-10).
Dus Sjemot of namen zijn erg belangrijk in de
Bijbel, daarom is de Hebreeuwse titel van deze
passage en zelfs van dit boek erg belangrijk.

Het begin van Exodus (Sjemot), is gekoppeld aan wat
er aan het einde van Genesis is gezegd. Terwijl
Genesis eindigt met het verhaal van de voorvaders
(aartsvaders), Avraham, Jitschak en Ja’akov, en ook
met Jozef en zijn broers, geeft Exodus meer ruimte
aan de kinderen van Jakob, nu B' nee Jisraeel
genaamd, een nieuwe entiteit, het volk van Israel.
Exodus is inderdaad de opkomst van Gods volk als
een aparte entiteit, en daarom wordt in het eerste
hoofdstuk opgemerkt: “Alle zielen die uit de lijn van
Ja’akov kwamen, waren in totaal 70, terwijl Joseef
reeds in Egypte was. Ten Slotte stierf Jozef, net als
al zijn broers en dat gehele geslacht (generatie). Toch
was B’nee vruchtbaar, nam overvloedig toe, ze
bleven vermenigvuldigen en in zeer buitengewone
mate machtiger worden - zodat het land met hen
werd gevuld ”, (Exodus 1:5-7). Voor deze tijd werden
de mensen van Avraham, Jitschak en Ja’akov
Hebreeën genoemd.
VOORBIJ DE UITTOCHT UIT EGYPTE
Het boek Exodus Introduceert een nieuw concept dat
we vervolgens in de gehele Bijbelse openbaring
tegenkomen, het concept van verbanning. Dit begrip
kwam weliswaar al voor toen Adam en Chava (Eva)
werden verbannen uit de Hof van Eden, of toen
Avraham en zelfs Ja'akov hun huis moesten
achterlaten op zoek naar eten in Egypte, maar in
Exodus, zijn B'nee Jisrael duidelijk uitheemse
mensen die niet geaccepteerd waren door de
plaatselijke bevolking, zich niet hadden aangepast
aan de Egyptische levensstijl en uiteindelijk werden
gedwongen tot slavernij.
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Dit idee van verbanning is belangrijk, omdat het de
latere verbanning voorafschaduwt, veroorzaakt door
de verwoesting van Jeroesjalajiem door het neoBabylonische rijk, en die voortduurde gedurende
opeenvolgende rijken tot aan de laatste en grote
Romeinse verbanning. Al deze verbanningen
symboliseren de grote verbanning van de mensheid
uit Gan Eden, en zullen een grote verwachting
aanwakkeren: de komst van de Messias, het
koninkrijk van G-d en de terugkeer van de Gan Eden
of het paradijs.
Het feit dat het volk niet integreert in de samenleving
zal een hevige reactie uitlokken van de nieuwe leiders
van Egypte. “Er kwam in Egypte een nieuwe koning
aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen
zijn volk: ‘De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te
talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen
dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog
uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de
strijd tegen ons aanbinden en uit het land
wegtrekken!’” (Exodus 1:8-10). Deze verzen geven
ons belangrijke informatie over de historische
periode aan het begin van dit boek, wat uiteindelijk
resulteerde in het boek Exodus. We moeten
verduidelijken
dat
de
Bijbel
niet
een
geschiedenisboek is. Het is geschiedkundig, maar
zou niet moeten worden opgevat als een
geschiedkundig schoolboek. Daarom geeft Exodus
bijvoorbeeld niet de namen van alle farao's die
Egypte regeerden in de tijd van Ja'akov en Joseef tot
aan Mosje en de uittocht. Het is onze taak om wat de
Bijbel
zegt
te
vergelijken
met
onze
wetenschappelijke kennis van het oude Egypte om
zodoende het historische verslag van de Bijbel in
harmonie te brengen met de geschiedenis van Egypte
en andere landen.
WANNEER HEEFT JOSEEF OVER EGYPTE
GEHEERST ?

Hoe is het mogelijk, dat de nieuwe farao niets over
Joseef weet of heeft gehoord?. Fishman and Turner1
suggereren, dat er niet alleen een verandering van
koning was, maar ook een verandering van een
faraonische dynastie, ze zeiden: ‘’In de loop van de
negentiende eeuw bce, toen de gebeurtenissen in het
vorige hoofdstuk plaatsvonden, werd Egypte
geregeerd door buitenaardse indringers uit Syrië,
bekend als de Hyksos of Shepherd Koningen.
Wat is er gebeurd?. De American Association for the
Advancement of Science bevestigt op haar website:
De farao’s regeerden over Egypte van ongeveer 3100
bce tot 30 bce, maar ze hadden niet altijd de volledige
controle over hun territorium. Een periode van
kwetsbaarheid begon rond 1800 bce, met een
opeenvolging van niet effectieve farao`s die
worstelden om de orde te handhaven.

Volgens oude teksten, profiteerden de Hyksos van
het machtsvacuüm door de controle over NoordEgypte over te nemen, waardoor de farao's de
leiding hadden over slechts een klein stuk
landstreek in het zuiden. De Hyksos kwamen uit
Syrië, dit betekent dat ze Arameeërs waren, met
dezelfde oorsprong als Ja’akov: ze waren Semieten.
"De moderne wetenschap heeft de meeste namen
van de Hyksos koningen geïdentificeerd als
Semitisch", (https://www.britannica.com).
Zo begrijpen we hoe deze heersers, die ongeveer 108
jaar lang over Egypte heersten (Ibid.), Joseef, een
Semiet, konden helpen om op te klimmen tot de
rang van onderkoning van Egypte. Dit zou
onmogelijk zijn geweest onder een farao van
Egyptische etniciteit en religie.
We moeten erkennen, dat het een moeilijke taak is
om een betrouwbare Egyptische chronologie vast te
stellen, mede vanwege hiaten in het historisch
dossier die nog moeten worden opgevuld door
archeologisch onderzoek.
Terwijl sommige geleerden de Exodus in de 12e
eeuw hebben geplaatst, omdat de tekst Ramses
aanduidt, plaatsen anderen de Exodus op een meer
conservatieve manier, in de 15e eeuw, tijdens de 18e
dynastie. Shea bevestigt: "De datum van de Exodus
is een van de meest besproken onderwerpen in OTstudies vanwege de dubbelzinnige aard van het
bewijs.
Hoewel de Bijbelse teksten een datum schijnen te
vereisen in het midden van de 15e eeuw bce..
Memeptah’s Israël stele (ca. 1220 bce.), stelt een
datum vast voordat de uittocht plaatsvond, omdat
het Israël als volk noemt onder namen die anders
naar plaatsen verwijzen. Zo werd Israël tenminste
omstreeks 1220 voor Christus (bc) in Kanaän
gevestigd". In navolging van de Bijbelse
chronologie denken wij, samen met vele andere
archeologen, dat de Exodus in de 15e eeuw
plaatsvond. Er staat geschreven dat de Misjkan
(heiligdom), die op de berg Sinaï werd bereid,
ongeveer vierhonderd tachtig jaar lang door Jisraeel
werd gebruikt voordat Salomo begon met de bouw
van de Tempel in Jeruzalem: In het vierhonderd
tachtigste jaar na de uittocht der Israëlieten uit het
land Egypte, in het vierde jaar van Salomo's
regering over Israël, in de maand Ziw, dat is de
tweede maand, bouwde hij het huis voor de
HASJEEM). (1Ko 6:1).
De koningsperiode van David begon in 1011 bce
voor Christus en hij regeerde 40 jaar, dat wil zeggen
tot het jaar 971 voor Christus. Zoals algemeen werd
overeengekomen, regeerde Salomo ook 40 jaar, dit
wil zeggen van 971/970 tot 931/930 bce.
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Volgens de tekst begon de bouw van de tempel in het
4e jaar van de regering van Salomo, maar Shea merkt
op: ‘’eerder beginnen als een co-regentschap met
David is toegestaan’’. Dus 480 jaar vóór 970 brengen
ons bij het jaar 1450, en daarom konden we de Exodus
plaatsen ca. 1450 b.c.e.
Een van de problemen bij het vaststellen van exacte
data voor de Egyptische geschiedenis is, dat ze de
Sothische kalender gebruikten, gereguleerd door de
zonnestijging van Sothis aan de hemel.
Dit leverde een jaar van 365 dagen op, maar de
Egyptenaren namen geen schrikkeljaar op, pas vanaf
22 b.c.e., dus hun maanden liepen achteruit.
Een ander nadeel is dat de Sothische waarnemingen
varieerden naargelang de lengte- en breedtegraad van
de waarneming (Wikipedia, Sothische cyclus).
Deze factoren maken het moeilijk om het exacte jaar
vast te stellen waarin volgens de Egyptische kalender
verschillende gebeurtenissen zouden hebben
plaatsgevonden. Deze factoren maken het ook
moeilijk om de Egyptische Sothische kalender te
coördineren met ofwel de Hebreeuwse maankalender
(die wel schrikkeljaren gebruikte), of een Europese
kalender.
Door het natrekken van een vluchtige geschiedenis
van Egypte, leren we van de Britannica Encyclopedia
dat de eerste farao van de 18e dynastie Ahmose I
(Britannica.com), was Hij was de farao die de
verdrijving van de Hyksos voltooide en Egypte van
het noorden naar het zuiden verenigde.
Toen breidde Amenhotep I, zoon van Ahmose I de
grenzen van Egypte op doeltreffende wijze uit, tot in
Nubia (modern Soedan). Zijn opvolger was Thutmose
I, die het Egyptische rijk in Nubia bleef uitbreiden.
Toen kwam Thutmose II, de 4e heerser van de 18e
dynastie van het oude Egypte, die een opstand in
Nubië onderdrukte en de troon van zijn vader erfde.
Hij trouwde met zijn halfzus, Hatsjepsoet, en maakte
haar tot zijn gemalin, en zij waren mederegenten van
het koninkrijk. In totaal had Thutmose III de langste
heerschappij die we kennen, bijna 54 jaar, en wordt
vaak beschouwd als een van de grootste heersers van
het oude Egypte.
Toen kwam Amenhotep II, de tweede zoon van
Thutmose III, die drie jaar samen met zijn vader coregent was voordat zijn vader stierf.

Deze opeenvolging van koningen of Egyptische
farao’s van de 18e dynastie is goed gedocumenteerd
en geaccepteerd door zowel egyptologen als
archeologen. Michael Hasel schreef in het recente
Bijbelcommentaar, gepubliceerd door Andrews
Universiteit: ‘’de gebeurtenissen in de eerste twee
hoofdstukken [van het boek Exodus], komen overeen
met het begin van die dynastie.
Velen hebben gesuggereerd, dat Thutmose I het
doodsbesluit voor alle Hebreeuwse mannelijke
kinderen zou hebben uitgevaardigd en dat zijn
dochter Hatshepsut, de prinses had kunnen zijn die
Mozes uit de Nijl redde.
Hoewel de namen van de koninklijke familie niet in
de Pentateuch worden gegeven, wordt deze theorie
aannemelijker gemaakt door de dynastische crisis die
de koninklijke familie in de eerste generaties omvatte
omdat de belangrijkste koninginnen er geen
mannelijke erfgenaam hadden gebaard. Na de dood
van haar vader, Thutmose I, en de korte
regeerperiode van haar echtgenoot Thutmose II, nam
Hatsjepsoet het koningschap over Egypte op zich als
co-regentes met haar halfbroer en neef, Thutmose III.
In deze correlatie van gebeurtenissen zou Mozes
voor Thutmose III gevlucht zijn, nadat hij de
Egyptische onderdrukker had vermoord.
Tijdens Mojes's veertig jaar in de woestijn van Sinaï
voerde Thutmose III niet alleen een recordaantal van
zestien militaire campagnes op het grondgebied van
Kanaän, misschien gedeeltelijk op zoek naar Mozes,
maar zijn stiefmoeder Hatsjepsoet stierf een paar jaar
nadat Mozes was gevlucht.
Mozes zou zijn teruggekeerd om ofwel Thutmose III
of zijn zoon Amenhotep II onder ogen te zien. Het
systematische verbod (vernietiging), van alle
verslagen van Hatshepsut aan het eind van Thutmose
III’s of het begin van de regering van Amenhotep II,
suggereert de dreiging van een rivaal en komt
overeen met de terugkeer van Mosje.
_________________

1. We vermijden liever de vermelding van alle
verwijzingen voor de citaten in dit hoofdstuk.
Als je ze wilt zien, raadpleeg alstublieft het
boek geschreven door Richard Elofer,
‘’Exodus’’, uitgegeven in 2021.
Bce=voor Christus

Daar verscheen hem
de Engel des HEREN
als een vuurvlam
midden uit een
braamstruik. Hij keek
toe, en zie, de
braamstruik stond in
brand, maar werd niet
verteerd. (Exo 3:2)

Een man uit het huis van
Levi huwde een
Levitische vrouw; deze
werd zwanger en baarde
een zoon. Toen zij zag,
dat hij schoon was,
verborg zij hem drie
maanden lang.
(Exo 2:1-2 )
©Goodsalt.com

©Goodsalt.com
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HAFTARA Jeremia 1:1 - 2:30

De Sefardische mensen lezen het boek Jeremia parallel met Parasja Sjemot. Het allereerste hoofdstuk
beschrijft de roeping van een van de grootste profeten van Jisraeel en zijn eerste profetische boodschap wordt
gegeven.
Net zoals Mosje zijn oproep ontving in Parasja Sjemot, wordt de oproep van Jeremia beschreven in hoofdstuk
één van zijn boek. Mosje wilde geen profeet van God zijn en probeerde zijn roeping te weigeren omdat hij
wist, dat het moeilijk zou zijn om als profeet en leider van Jisraeel geaccepteerd te worden. Jeremia probeerde
ook te weigeren om een profeet van Hasjeem te worden, en hij gebruikte hetzelfde argument als Mosje: '''Ach
HASJEEM Elohiem, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen'", (Jeremia 1: 6). Hasjeem
overtuigde hem en zei:
“'Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden, spreekt HASJEEM”, (Jeremia 1: 8). Een
terechte vraag is: waarom was Jeremia bang?. Het antwoord is te vinden in vers 1, waar wordt gezegd dat
Jeremia een van de priesters was van Anathoth, een van de steden die aan de Levieten op het grondgebied van
Benjamien werden gegeven. Deze stad had respect aan moeten trekken aangezien de dienaren van de Heer
daar woonden, hun diensten verleenden aan de dorpen rondom hun stad en twee weken per jaar dienden in de
tempel in Jeroesjalajiem, volgens hun loop (1 Kronieken 24: 7-19 ). Tijdens de voorbereidingen door koning
David voor de tempel die Salomo zou bouwen, was het aantal priesters zo groot geworden dat ze in 24
afdelingen waren verdeeld, waarbij elke afdeling werd aangewezen om twee weken per jaar in de tempel te
dienen. Anathoth was een stad met een bijzonder voorrecht - het was een van de steden die aan de
eerstgeborenen onder de priesters werden gegeven, de afstammelingen van Aharon (Jozua 21: 17-19), de
Hogepriester en zijn nakomelingen. Deze stad was perfect voor hen aangezien Anathoth vijf kilometer ten
noordoosten van Jeroesjalajiem lag.
Maar de familie van priesters die in Anathoth woonden, had een trieste geschiedenis die teruggaat tot de tijd
van Salomo, toen de hogepriester of Cohen Gadol Abjathar was, die vele jaren onder koning David had
gediend. Abjathar was echter niet trouw aan de nieuwe koning Salomo zoals hij aan koning David was, en
daarom ontving hij twee straffen van koning Salomo: ten eerste mochten hij en zijn nakomelingen niet meer
in Yerushalayim wonen: “Ga naar Anathoth, naar uw akkers, want u bent een man des doods. Op deze dag zal
ik u echter niet ter dood brengen, omdat u de ark van HASJEEM Elohiem voor mijn vader David uit gedragen
hebt'', (1 Koningen 2:26) - hij werd verbannen naar Anathoth, de stad van zijn voorouders. De tweede straf was
dat hij werd ontslagen uit zijn functie als Hogepriester: "Zo verdreef Salomo Abjathar, zodat hij geen priester
van de HASJEM meer zou zijn", (1 Koningen 2: 27a), en benoemde Zadok in plaats daarvan tot Hogepriester
(1 Koningen 2:35). Deze beslissing van Salomo werd gerespecteerd door alle koningen van Juda. Jeremia
woonde in Anathoth en was een afstammeling van Abjathar. Zijn familie werd niet meer gerespecteerd, omdat
ze afstammelingen waren van een vervloekt gezin. En nu, meer dan driehonderd jaar nadat Salomo koning
werd, werd deze beslissing nog steeds als geldig beschouwd - daarom zien we Jeremia in de tempel nooit als
priester optreden. Deze beslissing was niet alleen de beslissing van Salomo, maar werd in feite door God Zelf
beslist, lang vóór Salomo. Daarom zegt de tekst: “….zo liet hij het woord van HASJEEM in vervulling gaan
dat Hij over het huis van Eli in Silo gesproken had”, (1 Koningen 2: 27b). Vanwege het gedrag van Eli's twee
zoons werd het priesterschap van hen verwijderd (1 Samuël 2: 12-36). Jeremia was niet alleen een afstammeling
van Abjathar, maar ook een afstammeling van Eli, de hogepriester in de tijd van Samuël. We kunnen daarom
begrijpen waarom Jeremia er bezwaar tegen had om profeet te worden: hij wist dat hij, afkomstig uit Anathoth
en uit zo'n stamboom, niet geaccepteerd zou worden - niet als priester of als profeet. Maar Hasjeem handelt
niet volgens onze vooroordelen en zei tegen Jeremia: ''Wees niet bang voor hen! Want ik ben met u om u te
bevrijden”, (Jeremia 1: 8).
Jeremia ontving zijn wijding of toewijding niet van mensen - hij ontving het van God: “Toen stak de
HASJEEM Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En HASJEEM zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in
uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te
breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten'', (Jeremia 1: 9-10).
_____________________________________________________________________________________
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BESORA - APOSTOLISCHE GESCHRIFTEN - MATTHEUS 8:1-4

Met de tekst van de parasja beginnen we met het verhaal van Mosjee, zijn geboorte, zijn jeugd en volwassen
leven en zijn ervaring als herder. Pas toen hij ongeveer tachtig jaar oud was, riep Hasjeem hem om de redder
van Jisraeel te zijn. Mosje werd de grootste leider van Jisraeel, en zijn naam komt ongeveer 780 keer in de
Bijbel voor. De enige persoon die meer dan Mosje wordt genoemd in de Apostolische Geschriften is Jesjoea
(1225 keer). We begrijpen dit, omdat de Apostolische Geschriften zich richten op Jesjoea, de Messias, de
ultieme redder van Jisraeel; dit verklaart de reden, dat zijn naam zo vaak voorkomt in de Apostolische
Geschriften. De verzen die voor dit gedeelte van de Apostolische Geschriften zijn gekozen, maken melding
van een episode uit Jesjoea's leven waarin hij een woord van Mosje citeerde. Laten we echter eens kijken naar
de context: het begin van hoofdstuk 8 van Mattheüs zegt: ‘’Nadat Hij nu van de berg was afgedaald, volgden
Hem vele scharen’’, (Mat 8:1 ).
Jesjoea woonde in Galilea, en zijn favoriete stad was Kapernaüm, een van de havens aan het meer van Galilea.
Vlak voor ons verhaal leerde Jesjoea het Joodse volk over de Tora en de toepassing ervan in zijn tijd (Mattheüs
5 tot en met 7). Na dit onderricht ging hij, zoals zijn gewoonte was, de berg op om te rusten en te mediteren in feite waren er rond het meer van Galilea veel meer heuvels dan hoge bergen. Dit hoofdstuk 8 geeft ons ook
waardevolle informatie en vertelt ons, dat “vele scharen Hem volgden“, (vers 1).
Jesjoea was populair: de Joden mochten hem en respecteerden hem. Elke keer dat hij in contact was met de
menigte, toonden ze hun voldoening: ze waren verbaasd over zijn onderwijs (Mattheüs 4: 23-24; 7: 28-29; 8:
1; Marcus 1: 21-22, 28, 32-33, 45; 2: 2, 13, 3: 7-8, etc.). Toen hij van de berg kwam, ontmoette hij een zieke
man die vol geloof was: ‘’Daar kwam opeens een melaatse naar Hem toe. Hij knielde voor Hem neer en zei:
`Heer, als U wilt, kunt U me rein maken’’’, (Mat 8:2 W95).
Deze man heeft ongetwijfeld de toespraken en preken gehoord die Jesjoea heeft gegeven, daarom is hij er
zeker van dat deze Jesjoea een man van God is. Misschien heeft hij Jesjoea nog niet als de Messias erkend,
maar zeker als een rabbijn en een profeet, ja.
Daarom is hij er zeker van, dat deze nieuwe profeet hem volgens de leer van de Bijbel zou kunnen genezen:
“Als U wilt, kunt U me rein maken” . Jesjoea stelt hem geen vragen - hij ziet dat deze man vol geloof is, hij
begrijpt de behoeften van de man, en de tekst is duidelijk: ‘’Ik wil, word gereinigd!”, (Matthew 8:3a).
Wat een prachtig antwoord van Jesjoea!. Het resultaat is onmiddellijk: ‘’En terstond werd hij van zijn
melaatsheid gereinigd’’, (Mat 8:3). Wat een goed nieuws voor deze man!. Zijn leven is onmiddellijk
veranderd!. Hij is gereinigd, hij kan naar de stad gaan, hij kan terug naar zijn huis en zich verheugen met zijn
vrouw en kinderen!. Hij is verheugend en vol vreugde!. Maar net als ieder van ons die naar God gaat als we
ziek zijn, als we iets speciaals nodig hebben, zijn we haastig om te bidden; maar als alles in orde is, als we
gezond en wel zijn, als we alles hebben wat we nodig hebben, vergeten we naar God te gaan, om ons gebed
van dankbaarheid te richten tot Hem die onze voorziener van alles is; misschien was deze man bereid om naar
huis te gaan, om het goede nieuws van zijn herstel met zijn familieleden te delen. Dat is misschien de reden,
dat Jesjoea tegen hem zei, ‘’En Jezus zeide tot hem: ‘Zie toe, dat gij het aan niemand zegt, maar ga heen, toon
u aan de koheen en offer de gave, die Mosje heeft voorgeschreven, hun tot een getuigenis’’’, (Mat 8:4)
Ten eerste, dank God voor wat er met je is gebeurd, voor wat Hij voor je heeft gedaan - daarom moet u eerst
naar de synagoge gaan: om uw dankoffer te brengen. Laten we niet vergeten, dat de kohaniem (priesters) niet
alleen in Jeruzalem en in de tempel waren, maar ook over het hele land verspreid waren. Deze man woonde in
Galilea - hij kon niet naar Jeruzalem gaan om zijn offer te brengen; daarom moest hij gewoon naar de synagoge
gaan en zijn gave aan Hasjeem aanbieden. We merken in deze vers al het respect, dat Jesjoea had voor Mosje
en de Tora. Mosje had vele wetten gegeven: morele wetten, religieuze wetten, ceremoniële wetten, sanitaire
wetten, sociale wetten.
Jesjoea had net een man met tsara'at genezen (in het Engels vertaald als lepra), een ziekte die in die tijd als een
besmettelijke ziekte werd beschouwd, en alleen de priesters waren in staat de symptomen van deze ziekte te
herkennen en iemand als "niet-besmettelijk" te verklaren. Daarom moest hij zich volgens de Tora, wanneer
iemand genezen was van lepra, aan de koheen presenteren en de koheen verklaarde hem ofwel nog steeds
melaats, ofwel genezen. Jesjoea was vol respect voor Mosje en zijn Tora - daarom zei hij tegen de melaatse
man, dat hij zichzelf aan de koheen moest laten zien. Echter, zoals we al zeiden, was er tegenstand van de
kohaniem tegen Jesjoea. Dit is de reden, dat Jesjoea om hun vragen te beantwoorden, zei dat het tonen van
deze man aan de priester zou dienen "als een getuigenis voor hen". Jesjoea was een persoon die de Tora
volgde; hij was gezagsgetrouw en toonde respect voor de priester, wat het tegenovergestelde is van wat veel
mensen nu over Jesjoea denken. Hij kwam niet om de wet van Mosje te veranderen, daarom meldde dezelfde
auteur van deze Besora, Mattheus, nog enkele andere woorden van Jesjoea: ‘’Meent niet, dat Ik gekomen ben,
om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen’’,
(Mat 5:17).
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Jesjoea, de Messias van Jisraeel, was trouw aan de wetten van Mosje. Jesjoea was een Jood onder de Joden.
Recente studies over het gedrag en de leer van Jesjoea tonen aan dat Jesjoea zeer dicht bij de Farizeeën stond,
zo niet een Farizeeër zelf. Hij werd ondergedompeld in de Mikweh van de Jordaan zoals elke andere
Farizeeër, voor wie het zuiveringsritueel zeer belangrijk was. Hij handelde ten opzichte van de Tora en haar
specificaties precies zoals andere Farizeeën. We weten, dat de Farizeeën gericht waren op het helpen van het
Joodse volk bij het volgen van de Tora en niet op het breken van de 613 mitswot die de Tora bevatte: 248
positieve geboden en 365 negatieve geboden (Makkot 23b). Daarom plaatsten zij enkele omheiningen om de
geboden van G-d, om overtreding te voorkomen. Wanneer het gebod zegt: "Gij zult het bokje niet koken in
de melk zijner moeder", (Exodus 23:19b), de religieuze leiders van Jisraeel dachten, dat als een man slechts
één of twee geiten of koeien heeft, dan weet hij welke geit het kalf had gevoed, maar als het een boer betrof
die duizenden geiten of koeien had, was het onmogelijk voor hem om te weten welke geit het kalf had gevoed,
daarom creëerde men een omheining om deze wet, door te stellen, dat ‘’men geen enkel vlees in melk moet
koken’’. Op deze manier is men veilig en wordt het gebod niet overtreden. We zien ook, dat Jesjoea de wet
op dezelfde manier interpreteerde, dit betekent zoals elke Farizeeër het zou interpreteren. Hier een voorbeeld:
Jesjoea citeerde één van de geboden, en zei "Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen
overspel doen", (Mattheüs 5:27). Dit is het 7e gebod, het is duidelijk en wordt goed begrepen. Dit gebod
betekent; heb geen gemeenschap of een affaire met een vrouw die niet jouw vrouw is, ongeacht of ze vrijgezel
is of andermans vrouw. Toen heeft Jesjoea, die dezelfde methode van de Farizeeërs gebruikte, een omheining
gebouwd om het gebod, "Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft
alrede overspel in zijn hart met haar gedaan", (Mattheüs 5:28). We kunnen de hele Hebreeuwse Bijbel in
ogenschouw nemen maar we zullen nooit een dergelijk gebod vinden dat zegt: "zo wie een vrouw aanziet,
om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan". Dit is van een nieuw bevel,
afkomstig van Jesjoea. Het is een omheining om het 7de gebod, want voordat een man overspel pleegt met
een vrouw, moet hij eerst naar de persoon kijken met "wellustige bedoeling", pas nadat hij/zij zichzelf
dergelijke gevoelens toestaat, zal hij/zij in gevaar zijn het 7e gebod te verbreken.
De oplossing is om niet te vergeten, dat God altijd bereid is om onze gebeden zo snel mogelijk te verhoren,
zoals Hij het gebed van deze melaatse man heeft verhoord; en wanneer we dit nog niet hebben gedaan, het
bewijs accepteren,
dat Jesjoea een echte Jood was, in zijn tijd, levende onder de Joden en zich gedragend als een Jood. Het is
enkel wanneer we het Joodse volk helpen om Jesjoea opnieuw op te eisen als een Jood, zullen ze hem
beschouwen als profeet en zelfs meer, als de Messias van Jisraeel.
___________________________________________________________________________________________________

INSPIRATIE HOEK
Volgens de wetten van Egypte moeten allen die de troon van de Farao's bezetten, lid worden van de priesterlijke kaste.
Mozes, als de troonopvolger, zou worden ingewijd in de mysteries van de nationale religie. Maar hij kon niet worden
overgehaald om deel te nemen aan de aanbidding van de goden. Hij werd bedreigd met het verlies van de kroon en
gewaarschuwd, dat de prinses hem zou verstoten als hij volhardde in het Hebreeuwse geloof. Maar hij was
onwankelbaar in zijn besluit om niemand eer te bewijzen dan de ene God, de Maker van hemel en aarde. Hij redeneerde
met priesters en aanbidders en toonde de dwaasheid van hun bijgelovige verering van zinloze voorwerpen. Voor die
tijd werd zijn standvastigheid getolereerd vanwege zijn hoge positie en de gunst waarmee hij door zowel de koning als
het volk werd beschouwd(Eternity Past 169).
____________________________________________________________________________________________________
VERTELINGEN EN TRADITIE
ISRAEL OVERLEEFDE

Waarom koos G-d ervoor, om zich aan Mosje te openbaren, door middel van een brandende struik, die niet verteerde?.
Geen andere natie heeft het leed, de vervolgingen en executies over de jaren heen ervaren, zoals het Joodse volk. Parasja
voor de kids Toch, door alles heen, hebben we het overleefd als een volk met een unieke identiteit. Geen andere natie
heeft meer jaren in ballingschap, dan in hun eigen thuisland doorgebracht, toch hebben we dezelfde wetten en tradities
voor meer dan drieduizend jaren behouden. De cultuur, het onderwijs en onderwijssysteem van het Joodse volk, is meer
dan van andere volken, aangetast. Toch, hebben we het niet alleen overleefd, maar we zijn gebloeid. Rabbi Meir
Shapiro was een lid in het Poolse Seim (parlement). Een lid van het Seim vroeg hem eens, ''Waarom plaatsen Joden een
hardgekookt ei op de Seder Plaat?''. Rabbi Meir antwoordde, ''Ander voedsel, zal zachter worden, hoe langer ze gekookt
wordt. Maar hoe langer je eieren kookt, hoe harder ze worden. Het ei bij de Seeder symboliseert het Joodse volk. Net
als het ei, hebben het leed en de pijn toegebracht aan het Joodse volk, ons niet gebroken. Integendeel, ze hebben ons
harder en sterker gemaakt. Met de brandende struik toonde G-d aan Mosje dat, net zoals de struik brandde maar niet
verteerde, het Joodse volk ook tegenstand zal ondergaan, maar ze zal nooit vernietigd worden. Meer dan drieduizend
jaren zijn voorbijgegaan, en het is inderdaad een van de grote wonderen van alle tijden, dat het Joodse volk overleefde
en sterk en levend is
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Kids Parasja

Toen zij het open deed, zag zij het kind, en zie, het jongetje schreide, zodat zij medelijden
met hem kreeg en zeide: Dit is een Hebreeuws kind. (Exo 2:6 )
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